Referat fra bestyrelses- og sportsudvalgsmøde
Den 02.11.2016
Tilstede bestyrelse: Stig K, Niels S, Suna S, Jane S, Michael D, Martin M, Tom O.
Tilstede sportsudvalg: Kenneth S, Jens D, Kenn R, Lars M, Jakob P
Fraværende: Suna, Jens
Referent:
Jane
1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Referater bestyrelse
DASU repræsentantskabsmøde
Hans-Jørn Søgård Andersen og Suna Schwaen deltager som repræsentanter for KOM til
repræsentantskabsmødet i Brøndby lørdag d. 19. november 2016.
Materieldepot
Vi har fået lov til, at opbevare materiel hos Danboring/Thorbjørn Riisgaard på Teglgårdsvej i
Kjellerup til de ting, som før stod hos Stig. Stig har talt med Thorbjørn om, at det evt. flyttes
over på den anden side, men formentlig først efter jul.
Vi kender ikke pris og totalareal endnu, men Stig forsøger, at få lavet en aftale med Thorbjørn.
Vi vil gerne have en kontrakt, for at have mulighed for et opsigelsesvarsel.
Klublokale
Fremtiden for klublokalet i Levring er meget uvis. Vi er opsagt pr. 31.12.2016, men kan
benytte lokalet ind til videre, da Silkeborg Kommune endnu ikke ved, hvad der skal ske med
ejendommen, men stort set alt andet inventar i Sognegården er fjernet. Vi ved derfor ikke
hvor lang frist vi får efter 01.01.2017 til at flyttes vores ting, når Kommunen har en plan.
Derfor har vi undersøgt hvilke muligheder der findes for opbevaring af klubbens egendele,
som ikke tåler, at stå i en hal med svingende temperaturer. Søren Tøndborg har isolerede
boxrum til leje i Thorning, som kunne være en mulighed og Stig vil også høre Thorbjørn om
der er mulighed for at leje noget sammen med det øvrige materiel på Teglgårdsvej.
Vi skal lave en grundig oprydning i Levring og finde ud af hvilke ting der skal gemmes.
Inventar, så som borde/stole og skænke vil vi ikke bruge penge på at gemme, hvis vi alligevel
fremover ikke selv har eget permanent klublokale.
3. Eventudvalg
Andespil
Vi aflyser andespillet i 2016. Vi har ikke mulighed for, at låne stole og borde, da alle andre
lokaler er tømt og vi har genoptaget Nissetløbet i november og bruger ressourcerne her
istedet.
Generalforsamling/klubfest
Generalforsamling og klubfest afholdes lørdag d. 04.02.2016. Generalforsamling kl. 16 med
efterfølgende klubfest i Stig og Lisbet’s festlokale på Kærsholms Møllevej 4, Vattrup, 8620
Kjellerup.

4. Generalforsamling
På valg bestyrelsen
På valg sportsudvalg
Stig Kristensen
Kenn Rasmussen
Niels Stadel
Jens Døssing
Michael Døssing
Jane Sørensen (modtager ikke genvalg)
5. PR / KOM-Nyt /Eventuelt
Arena Midt i Kjellerup har annonce for Nisseløbet 20. november 2016 og vi kan selv gøre
opmærksom på løbet via Facebook og hjemmesiden.
6. Referat sportsudvalg – Klubrally, Rally, O-løb
O-løb
Der deltog en del af klubbens mangeårige medlemmer til 70-års receptionen.
Anders Fisker afholder søndagsløb i femkantsturneringen d. 13.11.2016.
Smederally 06.11.2016
Michael D. er ved at have løbet klar. Start fra AltiPak i Thorning.
Nisseløbet 20.11.2016
Det er desværre ikke muligt, at være hos Kjellerup Vulkanisering, men vi kan formentlig være
hos Designa i stedet til en af posterne.
Møde i går eftermiddag, hvor ruten blev planlagt. 1½ - 2 timer til at gennemføre løbet.
Ved Designa og i Sognegården bliver der praktiske opgaver.
Rally Denmark 2016
Vi har modtaget rapport fra FIA med omkring 1.000 point, hvilket er 800 færre end Rally
Sweden. Jane medsender rapport sammen med referat.
Vi blev sammenlignet med rallys i England og Irland. Pointantallet gør, at vi nu kan afholde
internationale 3. divisions løb som FIA European Rally Trophy.
Hvis vi havde haft brandbiler med klippeværktøj på prøverne, ville vi have scoret noget højere.
Dette er dog meget omkostningstungt, som vil kræve ekstra sponsorater.
Ikke heldigt, at der i tv bliver vist klip, af at en kat muligvis bliver kørt ned, det er dårlig
markedsføring.
Der er brugt ca. 20-25.000 ekstra for, at gøre det til et international løb. DASU har dog betalt
en del af dette.
Tanker for 2017 - Kenneth mener der er brug for en pause og tid til at finde et nyt
koncept/grundlag. Tom mener det er farligt, at springe et år over, hvis man vil have det til at
være en tradition.
Arrangementet har modtaget et anonymt brev, at sponsorer/publikum var utilfreds med
præmieoverrækkelsen.
Fin reklame i TV Midt-Vest fredag aften, som også blev genudsendt lørdag.
Kenneth: Husk, at sende e-mail til officials fra officiallister fra Brian Schultz.
Evaluering afholdes d. 23.11.2016.
Økonomi afholdte løb
Niels har ikke hørt noget vedr. økonomien for Rallyshow og Rally Silkeborg endnu.

Kalender 2017
Intet at berette.
Kursus (officials)
Intet at berette.
7. Eventuelt
Der er indkøbt 10 eltavler og 270 meter kabel, samt hegnspæle for kr. 20.832 i forbindelse
med Rally Denmark, som fremover kan benyttes til alle klubbens arrangementer.
8. Næste møde onsdag d. 07.12.2016 kl. 19:30 i klublokalet i Levring

